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BEZPIECZNY NAJEM KRÓTKOTRWAŁY

Za nami sezon turystyczny, który zakończył się 

m.in. kolejnym frekwencyjnym rekordem na 

sopockim molo. Pokazuje to, jak ważną częścią 

gospodarki miasta jest turystyka. Dlatego 

w trosce o mieszkańców, jak też osoby zajmujące 

się najmem krótkotrwałym oraz odwiedzających 

Sopot gości, miasto postanowiło wprowadzić 

Certyfikat bezpiecznie działającego obiektu 

noclegowego.

ZMIANY W URZĘDZIE MIASTA

Joanna Cichocka-Gula, dotychczasowa wice-

prezydent miasta, obejmie urząd dyrektora 

nowej instytucji kultury w Sopocie – Art 

Inkubatora. Nową wiceprezydent zostanie 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, naczelnik Biura 

Promocji i Komunikacji Społecznej UM Sopot. 

Obie panie swoje nowe funkcje zaczną spra-

wować od 4 listopada 2019 r.

KONCERT NA CZTERY ŁAPY

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza 

na koncert dedykowany sopockiemu schronisku 

dla bezdomnych zwierząt. Koncert na Cztery 

Łapy odbędzie się w sali koncertowej PFK 

w Operze Leśnej, 6 listopada o godz. 18.00. 

Tydzień później filharmonicy zagrają także dla 

seniorów. Gościem specjalnym będzie Anna 

Seniuk, wybitna aktorka filmowa i teatralna.
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Tegoroczne Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, których tematem 

przewodnim była „Turystyka i miejsca pracy: lepsza przyszłość dla wszystkich”, przyniosły 

Sopotowi nagrodę. Miasto Sopot otrzymało nagrodę Prezesa Honorowego PROT 

w kategorii Turystyka w mediach, za kampanie promocyjne „Stop golasom” oraz „Turysto, 

szanuj Sopot”. Obie kampanie były innowacyjne w skali całego kraju, zostały dobrze 

przyjęte i przyniosły efekt edukacyjny.

8 października był ważnym dniem dla ponad 870 seniorów. Tego dnia w Państwowej 

Galerii Sztuki odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na sopockim 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W związku z dniem Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji 

ruchu na ul. Malczewskiego w Sopocie oraz ulicach przyległych. 

Od 31 października (ok. godz. 9.00) do 3 listopada (godz. 20.00) obowiązywać będzie jeden 

kierunek  ruchu na odcinku ul. Malczewskiego pomiędzy al. Niepodległości a ul. Kolberga. Na 

ulicach przyległych wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu: 

ź ul. Księżycowa – jeden kierunek od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca,

ź ul. Okrężna – jeden kierunek w stronę ul. 23 Marca,

ź ul. Słoneczna – jeden kierunek w stronę ul. Okrężnej.

Od 1 listopada (godziny wieczorne) do 2 listopada (ok. godz. 18.00) utrzymany zostanie jedynie 

jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Malczewskiego pomiędzy parkingiem przy kaplicy Cmentarza 

Komunalnego a ul. Kolberga. Na czas wprowadzenia jednego kierunku ruchu na odcinku ul. 

Malczewskiego pojazdy jadące od strony Gdyni ul. Sopocką i dalej ul. Malczewskiego na 

wysokości skrzyżowania z ulicą Kolberga, będą kierowane objazdem ul. Kolberga przez Brodwino, 

następnie ul. Obodrzyców oraz ul. Wejherowską do al. Niepodległości.

Zachęcamy w tym czasie do pozostawienia samochodów i korzystania z komunikacji miejskiej.

Parada zabytkowych samochodów, także strażackich, przejazd rowerowy, „Polonez 

Niepodległości” odtańczony na monciaku i gorąca grochówka – to tylko niektóre 

atrakcje z bogatego programu świętowania 11 listopada w Sopocie 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rowerzyści wyposażeni w biało-czerwone elementy garderoby przyłączą się do 

widowiskowego przejazdu zabytkowych aut organizowanego przez Straż Pożarną. Zbiórka 

uczestników rowerowej paradę niepodległości o godz. 10.50 za budynkiem straży pożarnej. 

Kolorowa, patriotyczna kolumna ruszy ulicami miasta o godz. 11.00, a zakończy się na pl. 

Zdrojowym przy molo. Tam również odbędzie się festyn rodzinny, podczas którego na 

wszystkich czekać będzie grochówka, prezentacja zabytkowych wozów strażackich, pokaz 

pierwszej pomocy oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Atrakcje potrwają do godz. 13.30.

O godz. 11.15 przy kościele św. Jerzego powinni pojawić się wszyscy ci, którzy razem 

z harcerzami z ZHR będą chcieli zatańczyć „Poloneza Niepodległości”. Taneczny korowód 

dotrze do pl. Przyjaciół Sopotu.

Nagrody dla najlepszych rowerzystów, drużyn i najbardziej rowerowych firm w ramach 

kampanii „Wkręć się w Sopot 2019” zostaną wręczone o godz. 11.40 w muszli koncertowej 

na molo. Każda firma, która aktywnie brała udział w kampanii, dostanie certyfikat firmy 

naturalnie mobilnej, a 5 najlepszych firm ekologiczne drewniane statuetki.

W samo południe w programie znalazło się wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
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Sopot nagrodzony podczas Regionalnych 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki

Patriotycznie, kolorowo, rodzinnie, 
aktywnie – Sopot świętuje niepodległość 

Seniorzy z indeksami

Wszystkich Świętych na drogach

Kampania  „Stop golasom” zwraca  uwagę na 

niestosowność zachowania osób, które w plażowych 

strojach, bez spodni lub koszulek, pojawiają się na ulicach 

miasta i w ogródkach gastronomicznych. W ramach działań 

wydrukowane zostały plakaty oraz naklejki z hasłem 

„Nieubranych klientów nie obsługujemy”, które mają 

przypominać o tym, że chcąc spacerować po mieście 

i korzystać z punktów gastronomicznych, trzeba się ubrać. W 

projekt włączyło się wielu przedsiębiorców z całego Sopotu. 

Kampania „Turysto, szanuj Sopot” zwraca uwagę na kilka 

aspektów: uszanowanie spokoju sąsiadów, czystość, 

korzystanie z toalet publicznych oraz prawidłowe 

parkowanie. W ramach podjętych działań wydrukowane 

zostały plakaty, które pojawiły się w przestrzeni miejskiej 

oraz zostały przekazane do spółdzielni, zarządców 

nieruchomości oraz mieszkańców zainteresowanych ich 

wywieszeniem. Taki savoir-vivre kulturalnego turysty został 

wydrukowany również na okładkach folderów turystycznych, dostępnych w 10 wersjach 

językowych.

Wszystkich mieszkańców Sopotu, którzy chcieliby przed Świętem Niepodległości 

kupić flagę narodową, zapraszamy do Informacji Turystycznej, w której dostępne 

są one w cenie 20 zł za sztukę. Flagi można kupić w obu lokalizacjach IT (w Domu 

Zdrojowym i przy ul. Dworcowej).

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Głównym celem działalności Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku jest upowszechnianie aktywności edukacyjnej, 

społecznej i kulturalnej seniorów, promowanie wśród 

nich zdrowego trybu życia i dbałości o utrzymywanie 

relacji międzyludzkich. 

Oferta SUTW jest bardzo bogata, studenci mogą 

uczestniczyć w wykładach z psychologii, historii sztuki, 

religioznawstwa, lektoratach językowych, zajęciach 

komputerowych, gimnastycznych, tanecznych i wielu 
warsztatach artystycznych. Tygodniowo oferowane jest blisko 200 godzin zajęć, w których 

regularnie uczestniczy ponad 870 seniorów!
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Za nami sezon turystyczny, który zakończył się m.in. 

kolejnym frekwencyjnym rekordem na sopockim molo. 

Płatnych wejść było 1 174 361, czyli o prawie 5 proc. 

więcej niż w zeszłym – także rekordowym – roku. 

Pokazuje to, jak ważną częścią gospodarki miasta jest 

turystyka. Dlatego w trosce o mieszkańców, jak też 

osoby zajmujące się najmem krótkotrwałym oraz 

odwiedzających Sopot gości, miasto postanowiło 

wprowadzić Certyfikat bezpiecznie działającego obiektu 

noclegowego.

Zmiany w Urzędzie Miasta

Bezpieczny najem krótkotrwały w Sopocie
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Początek listopada przyniesie zmiany na dwóch ważnych 

stanowiskach w Sopocie. Joanna Cichocka-Gula, 

dotychczasowa wiceprezydent miasta, obejmie urząd 

dyrektora Art Inkubatora. Nową wiceprezydent zostanie 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, naczelnik Biura Promocji 

i Komunikacji Społecznej UM Sopot.

Art Inkubator powstaje w zabytkowej willi Jünckego przy ul. 

Goyki 3. Będą tam sale wystawiennicze, pracownie, studio 

nagrań. W Art Inkubatorze znajdzie się niewielkie muzeum 

miejsca, punkt widokowy oraz nowoczesna rodzinna biblioteka.

– Zarządzanie instytucją kultury w Sopocie, taką jaką jest Art 

Inkubator, jest sumą moich dotychczasowych doświadczeń 

www.facebook.com/MiastoSopot

Prowadzący działalność, polegającą na świadczeniu 

usług hotelarskich w innych obiektach noclegowych, 

takich jak pokoje gościnne, apartamenty, wille czy 

hostele, powinni uzyskać wpis do ewidencji, 

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sopotu. Więcej 

informacji na ten temat można uzyskać w Biurze 

Promocji i Komunikacji Społecznej, tel. 58 521 37 82.

– mówi Joanna Cichocka-Gula. – Będzie to instytucja kultury 

prototypowa w skali Polski – dodaje dotychczasowa 

wiceprezydent.

Joanna Cichocka-Gula jest absolwentką Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, który ukończyła na wydziale Radia 

i Telewizji. Od 1988 do 2009 r. była dziennikarką Telewizji 

Gdańsk. Jako reżyser tworzyła tam programy o tematyce 

kulturalnej, a także reportaże i filmy dokumentalne poświęcone 

kulturze. Od roku 2010 na stanowisku wiceprezydent miasta 

sprawuje nadzór nad Wydziałem Kultury i Sportu, Oświaty oraz 

Referatem Zdrowia i Pomocy Społecznej.

W związku z przejściem Joanny Cichockiej-

Guli do nowej instytucji, prezydent Jacek 

Karnowski na stanowisko wiceprezydent 

Sopotu powołał Magdalenę Czarzyńską-

Jachim. 

Magdalena Czarzyńska-Jachim  jest 

związana z sopockim samorządem od 2006 r. 

Przez minionych 9 lat pełniła funkcję 

naczelnika Biura Promocji i Komunikacji 

Społecznej. Wcześniej była dziennikarką 

„Dziennika Bałtyckiego”. Jest absolwentką 

Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Ukończyła  też  studia  podyplomowe 

w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Za-

rządzania im. Leona Koźmińskiego w War-

szawie, a także podyplomowe Studium 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Agencja Rozwoju Regionalnego 

w Poznaniu). 

Główne obszary, które będzie nadzorować nowa wiceprezydent, 

to edukacja, pomoc społeczna i zdrowie, a także promocja, 

turystyka i komunikacja z mieszkańcami.

– To dla mnie zaszczyt i duże wyzwanie – mówi  Magdalena 

Czarzyńska-Jachim. – Miasto jest dla wszystkich. Wszyscy 

tworzymy lokalna wspólnotę i wszyscy mamy w niej takie same 

prawa. Rolą samorządu i państwa jest pomoc tym wszystkim, 

którzy z różnych przyczyn mają trudniej. 

Obie panie swoje nowe funkcje zaczną sprawować od 

4 listopada 2019 r.

Joanna Cichocka-Gula  Fot. Fotobank.PL / UMS

Miasto jest świadome emocji, jakie wśród mieszkańców 

Sopotu budzi najem krótkotrwały. Bywa, że muszą oni znosić 

hałasy, skarżą się też na brak segregacji śmieci przez gości, 

a także poruszają kwestie bezpieczeństwa. Nie ma jednak 

narzędzi, które pozwalałyby na szybką reakcję i realną pomoc 

mieszkańcom w takich przypadkach.  

Sopot jest miastem turystycznym, w którym dochody 

z turystyki stanowią istotny procent w budżecie. Najem 

stanowi także źródło zarobku dla części sopocian. Nie ma 

mowy o ograniczaniu najmu, jednak z całą pewnością 

potrzebne są rozwiązania, które pozwolą uregulować go tak, 

by unikać negatywnych konsekwencji z nim związanych. 

Została już wypracowana propozycja zmian ustawowych, która 

zostanie przekazana zarówno do Związku Miast Polskich, 

Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, jak też do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Czekając na wprowadzenie zmian w prze-

pisach, Sopot chce podjąć akcję, której efektem ma być 

stworzenie pełnej bazy noclegowej w kurorcie, pogodzenie 

interesów osób wynajmujących swoje mieszkania, stałych 

mieszkańców oraz turystów. 

Sopocki certyfikat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, osób 

zajmujących się najmem krótkotrwałym oraz turystów, miasto 

przygotowało możliwość uzyskania Certyfikatu bezpiecznie 

działającego obiektu noclegowego. Certyfikat będzie mogła 

otrzymać każda osoba zajmująca się najmem, która poza 

obowiązkowym wpisem do ewidencji spełni wymagania 

określone w regulaminie przyznawania Certyfikatu. Mamy 

nadzieję, że wiele osób będzie zainteresowanych otrzymaniem 

certyfikatu, którego zasady mają ograniczyć negatywne skutki 

najmu, niejednokrotnie dotykające stałych mieszkańców. 

Certyfikat podniesienie również wiarygodność obiektu wśród 

turystów, a także wpłynie na jakość oferowanych usług. 

W tym roku w czasie sezonu po raz kolejny działała baza 

mieszkań, które pozostają poza ewidencją,  a były 

wynajmowane. Miasto we współpracy z Sopocką Organizacją 

Turystyczną dokonało inwentaryzacji tych obiektów. Wkrótce 

właściciele tych lokali otrzymają wezwania do rejestracji, 

zostanie również sprawdzone, czy odprowadzali podatek od 

nieruchomości oraz opłatę uzdrowiskową. Jednocześnie 

otrzymają oni propozycję wystąpienia o Certyfikat dla swojego 

obiektu, w którym świadczą usługi hotelarskie.

Tych z Państwa, którzy wynajmują mieszkania turystom, 

zachęcamy już dziś do zgłaszania się do Biura Promocji 

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu, by dopełnić 

wszelkich formalności. 

Rekordowa frekwencja 
Mieszkańcy Sopotu stanęli na wysokości obywatelskiego 

zadania: frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,39 

proc.!

Całkowita liczba wyborców uprawnionych do głosowania 

i umieszczonych w spisie (z uwzględnieniem dodatkowych 

formularzy) to 29 777 osób. Liczba wyborców, którym wydano 

karty do głosowania, wyniosła 22 152 osoby.

Najwyższą frekwencję odnotowano w sopockim obwodzie nr 8, 

mieszczącym się w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki, przy ul. Józefa Golca 3. 

Na 1551 osób uprawnionych do głosowania, głosy oddało tam 

1246 osób. Frekwencja w tym obwodzie wyniosła ponad 

80 proc.

Magdalena Czarzyńska-Jachim Fot. Fotobank.PL / UMS
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O utrzymanie czystości w mieście powinniśmy dbać 

wszyscy: zarówno służby odpowiedzialne za porządek, jak 

i mieszkańcy miasta. Tak ważne jest więc stosowanie się 

mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych 

harmonogramów wystawiania odpadów, w tym zielonych.

We wrześniu tego roku przeprowadzone zostało 
głosowanie na Sopocki Budżet Obywatelski. Mieszkańcy 
wybrali 5 zadań ogólnomiejskich oraz 12 projektów 
lokalnych. W przypadku zadań ogólnomiejskich 
wyczerpana została pula przeznaczonych na nie 2 mln 
zł, inaczej jest z zadaniami lokalnymi. 

Rozkład głosów na wybrane projekty w przypadku okręgów 
konsultacyjnych Sopot Wyścigi oraz Sopot Kamienny Potok 
i Brodwino nie spowodował wyczerpania puli 500 tys. zł na 
okręg. Stało się tak gdyż kolejne projekty, które uzyskały 
najwięcej głosów, są ponad dwa razy droższe, niż pozostała 
kwota przeznaczona na dany okręg. 

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami 
zdecydowała, że do czasu rozstrzygnięcia przetargów na 
realizację wybranych projektów mieszczących się w puli, nie 
będzie przeznaczała do realizacji kolejnych projektów. 
Wynika to z doświadczenia ostatnich lat, kiedy przetargi 
wygrywały oferty z dużo wyższymi kwotami, niż zakładano. 

Do podziału pozostaje ponad 250 tys. zł.

We współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową Kra-

szewskiego miasto rozpoczęło pilotażowy program 

selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Do 

specjalnych koszy z kompostowalnymi workami 

mieszkańcy już w swoich domach będą wrzucać 

odpadki organiczne, czyli np. obierki, fusy po kawie czy 

zwiędłe kwiaty. A potem wyrzucą je do nowych, 

brązowych pojemników na odpady bio, które pojawią 

się w altanach śmietnikowych. 

Program ma na celu m.in. rozszerzenie systemu segregacji 

odpadów o kolejną frakcję – bio, do czego obligują nowe 

regulacje prawne. Odpady bio powstają w naszych domach 

przede wszystkim w trakcie przygotowywania posiłków. Są 

doskonałym surowcem do wytwarzania kompostu. Koszty 

ich zagospodarowania są ok. 5 razy mniejsze, niż odpadów 

zmieszanych.  

Aby ułatwić segregację śmieci już w mieszkaniu, w ramach 

pilotażu mieszkańcy SM Kraszewskiego otrzymali darmowy 

Na warsztat o dokarmianiu zimujących ptaków, w tym 

wodno-błotnych i przy w karmnikach, zapraszają 

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja 

w Pomieczynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Ochrony Sów. 

W trosce o dzikość – pomagaj z głową!

SM Kraszewskiego pilotażowo 
segreguje bioodpady

Zielone odpady 
w nowych workach

SOPOT NATURALNIE /

Od października tego roku worki na odpady zielone będą 

kodowane adresem właściciela nieruchomości. Nowy 

system pozwoli Straży Miejskiej na identyfikację wystawiają-

cego worki z odpadami zielonymi niezgodnie z harmo-

nogramem. Wystawianie worków z odpadami poza 

terminami wskazanymi w harmonogramie, czyli powodujące 

zaśmiecanie publicznej przestrzeni, będzie traktowane jako 

wykroczenie.

Zakodowane worki będzie trzeba odbierać w Zakładzie 

Oczyszczania Miasta: w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, 

od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00. By nie oczekiwać 

w kolejce na odbiór, zapotrzebowanie na worki na odpady 

zielone będzie można zgłosić wcześniej e-mailem (obsluga 

@zom.sopot.pl) lub telefonicznie (nr 58 551 38 27).

Worki na odpady zielone nie będą już dostarczane do 

nieruchomości, jak dotychczas. Wystawienie odpadów 

zielonych w innych workach, niż pobranych z ZOM, będzie 

również traktowane jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Więcej informacji na stronie zom.sopot.pl.

ZWIERZĘTA /NASZ SAMORZĄD /

zestaw: ażurowy 8-litrowy kosz i kom-

postowalne woreczki (zapas na pół roku). 

Wrzucać należy do nich to, co się 

naturalnie rozkłada, czyli warzywne 

i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po 

kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny 

doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez 

mięsa, kości i tłuszczów! Można też 

wyrzucić zużyte ręczniki papierowe. 

Woreczki można zastąpić torbą papierową. 

Ważne, by nie używać innych worków, np. 

plastikowych, ponieważ w nich odpady 

gni ją ,  więc  śmierdzą.  Przekazane 

mieszkańcom woreczki wykonane są 

z materiału, który w trakcie procesu 

kompostowania rozkłada się razem z od-

padkami bio. „Oddychające” i poddające 

się kompostowaniu woreczki, w połączeniu 

z wentylowanym pojemnikiem ułatwiają 

higieniczną zbiórkę odpadów kuchennych. 

Dzięki odparowaniu wilgoci, bioodpady schną i nie gniją, 

więc nie powstaje nieprzyjemny zapach.

Zapełnione woreczki należy wyrzucać do brązowych 

pojemników na odpady bio, które Zakład Oczyszczania 

Miasta ustawi w altanach śmietnikowych. Ich zbiórka 

rozpocznie się od 2 listopada. Odpady zostaną przekazane 

do specjalnych instalacji i przetworzone na kompost. 

Wysokiej klasy kompost można otrzymać tylko dzięki 

selektywnej zbiórce odpadów organicznych u samego 

źródła. 

Na spotkaniach, podczas których omawiane były zasady 

wydzielania z odpadów nowej frakcji, mieszkańcy 

dowiadywali się również o projekcie Sopot naturalnie. 

Chodzi o zmianę nawyków w codziennym życiu na bardziej 

ekoodpowiedzialne. Sopocianie otrzymali poradniki, które 

pokazują, jak zrobić pierwsze kroki w tym kierunku.

Po analizie wniosków z pilotażu obowiązek wydzielania 

bioodpadów obejmie całe miasto.

15 listopada będzie można m.in. samodzielnie 

przygotować kule tłuszczowe do dokarmiania naszych 

skrzydlatych przyjaciół.

Budżet Obywatelski 
– rezerwa środków

Organizatorzy zapraszają dzieci (od lat 7) od 

opieką dorosłych i osoby indywidualne. Grupa 

maksymalnie do 25 osób. Uczestnicy, pod 

opieką edukatorów, przygotują kule tłuszczowe 

dla ptaków (składniki zapewniają orga-

nizatorzy).

Konieczne są wcześniejsze zapisy u ko-

ordynator  projektu,  Ewel iny  Kurach: 

ewelina.kurach@sowy.sos.pl

ź miejsce: Sopot Kamienny Potok (dokładną 

lokalizację dostaną zarejestrowani uczes-

tnicy)

ź termin: 15 listopada 2019 r., godz. 13.00-15.30

ź więcej informacji: strona sowy.sos.pl

Fot. materiały UMS

Fot. materiały UMS

Fot. Anna Wojciechowska
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Opiekun osoby niesamodzielnej może liczyć na wsparcie

Samodzielny remont 
szansą na mieszkanie Jeśli masz trudności z panowaniem nad emocjami, bywasz 

agresywny wobec bliskich i chcesz to zmienić, zachęcamy do 

udziału w bezpłatnych warsztatach. Punkt Interwencji 

Kryzysowej MOPS Sopot prowadzi zapisy do grupy korekcyjno-

edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Grupa korekcyjno-edukacyjna przeznaczona jest dla osób 

pełnoletnich, którym zdarza się być agresywnym wobec najbliższych 

i chcą zmienić swoje zachowanie, polepszyć relacje z bliskimi, 

a przede wszystkim ochronić siebie i swoich bliskich przed 

negatywnymi skutkami swoich zachowań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie poszerza ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. 

W sopockim MOPS jest jeden asystent osoby niepełnosprawnej, który wspiera osoby niesamodzielne. Już niebawem wsparcie 

asystenta otrzymają kolejne osoby. Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych 

czynności, np. dojeździe na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do różnych instytucji, załatwianiu spraw urzędowych czy pomocy 

w robieniu zakupów. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. 

Oprócz możliwości skorzystania z dziennej lub całodobowej opieki wychnieniowej, MOPS proponuje bezpłatne 

poradnictwo specjalistyczne, m.in. wsparcie psychologa, dietetyka czy instruktaż pielęgnacyjny. 

Wieloletnia opieka nad chorym domownikiem jest dużym obciążeniem, dlatego MOPS oferuje dodatkowe wsparcie psychologa 

w miejscu zamieszkania. Opiekunowie mogą również skorzystać z porad dietetyka, który pomoże przygotować odpowiedni do stanu 

zdrowia jadłospis. Pielęgniarka lub wykwalifikowana opiekunka nauczy prawidłowej pielęgnacji osoby niesamodzielnej, np. ubierania, 

karmienia, zmieniania pieluchy czy leczenia odleżyn. 

Z bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy 

sprawują bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieckiem 

z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, 

ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232.

17 mieszkań przeznaczonych do wynajmu w zamian za 

wykonanie remontu zostanie przeznaczonych do 

zamieszkania przez sopockie rodziny. Wnioski będzie 

można składać w kancelarii urzędu od 1 listopada do 15 

grudnia 2019 r.

Dla kogo mieszkanie?

O przyznanie lokalu mieszkalnego do samodzielnego remontu 

mogą ubiegać się sopocianie prowadzący wspólnie 

gospodarstwo domowe, w szczególności:

ź małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, 

posiadające centrum życiowe na terenie Gminy Miasta 

Sopotu;

ź zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na 

podstawie decyzji administracyjnej o  przydziale lokalu 

mieszkalnego;

ź zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Sopotu, 

przeznaczonych do rozbiórki i lokalach niemieszkalnych, 

zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;

ź posiadający tytuł prawny do zajmowania lokalu w miesz-

kaniowym zasobie miasta Sopotu, a chcący zamienić 

zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny zakwalifikowany 

do samoremontu – przekazany do dyspozycji miasta 

dotychczas zajmowany lokal powinien być w stanie 

nadającym się do zamieszkania;

ź którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie 

miasta Sopotu na rzecz Gminy Miasta Sopotu. 

Chodzi także o przeciwdziałanie dyskryminacji 

i wykluczeniu społecznemu osób z niepeł-

nosprawnościami dzięki umożliwieniu im 

uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, 

kulturalnych  czy  sportowych.  Źródłem 

finansowania programu są środki z Soli-

darnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sopocie – Dział Pomocy 

Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, ul. 

Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10, wew. 232.

SOPOT POMAGA /

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Terminy i dokumenty

Wnioskodawcy muszą przedstawić dokumenty potwierdzające 

osiągany dochód, złożyć zestaw dokumentów (m.in. wniosek, 

dokumenty, że nie zalegają z opłatami za obecnie zajmowane 

mieszkanie, PIT za 2018 rok, zaświadczenie, że na dzień 

składania wniosku pracują itp.).

Mieszkania przeznaczone do samodzielnego remontu można 

wcześniej obejrzeć, by wybrać to, które najbardziej odpowiada.

Szczegóły dotyczące możliwości obejrzenia mieszkań, wykaz 

lokali wraz ze szczegółami dotyczącymi powierzchni, 

szacunkowych kosztów remontu, zakresu wymaganych prac 

i uzgodnień oraz wniosek znajdują się na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Sopot.

Podczas zajęć omawiane będą aspekty dotyczące przemocy i innych problemów w bliskich relacjach, przekazywana jest wiedza 

edukacyjna, psychologiczna, prowadzone są rozmowy o konkretnych problemach osób uczestniczących w grupie i wspólne 

szukanie rozwiązania. Prowadzący proponują również  ćwiczenia, które pozwalają lepiej radzić sobie z emocjami, pokazują jak 

w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty.  

Zajęcia są bezpłatne, rozpoczną się pod koniec listopada i będą miały formę psychologicznych warsztatów edukacyjnych. 

Odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (al. Niepodległości 759 a) raz w tygodniu i trwać będą 2 godziny. 

Pełen cykl zajęć to dwadzieścia pięć spotkań. 

Osoby, które chcą nauczyć się panować nad swoją agresją i wziąć udział w grupie zachęcamy do umówienia się na 

indywidualną konsultację wstępną, tel. 58 550 14 14. 

Możesz nauczyć się panować nad swoją agresją

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Koncerty Polskiej 
Filharmonii 
Kameralnej

Sopoteka zaprasza 

Namaluj historię polskiego rocka

Mural patriotyczny w PGS

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza na 

koncert dedykowany sopockiemu schronisku dla 

bezdomnych zwierząt. 

Koncert na Cztery Łapy odbędzie się w sali koncertowej 

PFK w Operze Leśnej, 6 listopada o godz. 18.00. Kilka dni 

później filharmonicy zagrają także dla seniorów.

8 listopada, o godz. 17.00, w Sopotece będzie okazja do 
spotkania z Pauliną Hendel.

Pisarka pochodzi z Miastka. Jest autorką postapokaliptycznej 
trylogii dla młodzieży „Zapomniana księga”. 

Od najwcześniejszych lat ma słabość do literatury 
fantastycznej. Pasjonuje się wierzeniami ludowymi oraz 
słowiańską demonologią, co znajduje odzwierciedlenie w jej 
twórczości. Owocem tej pasji jest jej nowy cykl „Żniwiarz”. 
Godzinami potrafi opowiadać o dawnych wierzeniach, 

Z myślą o małych artystach i trochę starszych fanach 

rock'n'rolla, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie 

przygotował wyjątkowy konkurs. „Niech żyje 

Rock'n'Roll” to nazwa VII Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego, adresowanego do dzieci  i młodzieży nie 

tylko z Sopotu, ale również z całego kraju. 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej 

inspirowanej piosenkami Wandy Kwietniewskiej oraz 

zespołu Wanda i Banda, lub przed-stawiającej symbol 

rock'n'rolla lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Termin 

nadsyłania prac do sopockiego MDK upływa we wtorek, 

5 listopada 2019 r.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni 

dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne oraz ocalenie 

od zapomnienia historii polskiego rocka.

Na uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu 

gościem specjalnym będzie Wanda Kwietniewska. Podczas 

gali będzie możliwość obejrzenia wystawy prac 

plastycznych laureatów konkursu.

Państwowa Galeria Sztuki zaprasza 7 listopada na 
wernisaż wystawy „Słownik polsko-polski” Wojciecha 
Wilczyka. Początek o godz. 19.30.

Ekspozycja czynna będzie do 15 grudnia 2019 r.

BIBLIOTEKA /

KONKURS /

WYSTAWA /

www.pfksopot.pl www.mbp.sopot.pl

www.mdk.sopot.pl

www.pgs.pl

MUZYKA /

zabobonach oraz metodach leczenia najróżniejszych 
dolegliwości. Miłośniczka dzikiej przyrody i zwierząt, a także 
entuzjastka podróży.

W Sopotece będzie również możliwość spotkania Jacka 
Fedorowicza, aktora, satyryka i autora książek. Spotkanie, 
które odbędzie się 19 listopada o godz. 17.00, dotyczyć 
będzie dwóch najnowszych: „W zasadzie tak” i premierowej 
„Chamo Sapiens”. Pierwszy tytuł ukazał się w 1975 r. i nigdy 
później nie był wznawiany. Książka zilustrowana przez autora 
(z wykształcenia jest artystą plastykiem) była chwalona 
w paryskiej „Kulturze” przez samego Stefana Kisielewskiego. 

Jak żyć z władzą, jak podróżować pociągiem sypialnym, jak 
kupić samochód albo, co gorsza, części zapasowe, jak znaleźć 
prawdziwą kawę, dlaczego nowo wybudowany hotel jest 
nieporównanie gorszy od starego, jak nie rozgniewać 
ekspedientki w sklepie, jak żyć nie pijąc – to tylko niektóre 
zagadnienia z czasów PRL-u z pasją omówione przez 
Fedorowicza. Spotkanie poprowadzi dziennikarz Marcin 
Michrowski.

W Sopotece odbędą się też niektóre ze spotkań w ramach 
Festiwalu Książki Psychologicznej (25-26 października), 
natomiast 16 listopada spod budynku Sopoteki wyruszy 
Spacer ze Zbigniewem Herbertem, który poprowadzi 
Tomasz Kot. Zbiórka o godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 

listopada 2019 r. o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Sopocie.

W programie usłyszymy m. in.  I  część Koncertu 

fortepianowego e-moll Fryderyka Chopina, Salut d’amour 

Edwarda Elgara, Tańce rumuńskie Beli Bartóka czy Walca ze 

suity jazzowej Dmitrija Szostakowicza. Wystąpią znakomici 

artyści: pianista Michał Mossakowski i klarnecista Andrzej 

Wojciechowski, na co dzień związani z gdańską Akademią 

Muzyczną. Polską Filharmonię Kameralną Sopot poprowadzi 

Ariel Ludwiczak. 

Gościem specjalnym będzie Agnieszka Kępka, między-

narodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, a przede 

wszystkim wielka miłośniczka czworonogów, prowadząca na 

antenie Radia Gdańsk audycję „Psie porady”.

Bilety w cenie 10 zł do kupienia online na stronie 

www.pfksopot.interticket.pl,  a także w Informacji 

Turystycznej Sopot i stacjonarnych punktach interticket.pl.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza także na 

wyjątkowy koncert z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. 

Koncert odbędzie się  w czwartek, 14 listopada o godz. 18.00 

w sali koncertowej PFK w Operze Leśnej. Gościem specjalnym 

będzie Anna Seniuk – wybitna aktorka filmowa i teatralna, 

związana z Teatrem Narodowym w Warszawie, w której 

interpretacji zabrzmi poezja noblistki Wisławy Szymborskiej. 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Maestro 

Rajskiego wykona  jeden z najbardziej energetycznych 

i lubianych przez publiczność utworów Astora Piazzolli Pory 

roku w Buenos Aires.

Fot. Pixabay

Fot. materiały organizatora

Projekt  pokazuje  fotografie 
rozsianych po całej Polsce miejsc 
z muralami z niepodległościowymi 
motywami i symbolami. 
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Sopocki Bieg Niepodległej będzie okazją do uczczenia w aktywny sposób 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Organizatorzy, The North Event i sopocki MOSiR, przygotowali dla uczestników trasę liczącą ok. 

4 km, prowadzącą plażą i alejkami w centrum. Bieg Niepodległej w Sopocie odbędzie się 10 

listopada, dzięki czemu nie będzie kolidował z większością biegów niepodległościowych w regionie. 

Może być idealną rozgrzewką dla osób, które planują wystartować w biegach 11 listopada. 

Drużyna Marcina Stefańskiego po raz trzeci świętowała zwycięstwo 

w spotkaniu domowym. Tym razem żółto-czarni pokonali w Hali 100-lecia 

PGE Spójnię Stargard 68:64. W kolejnym meczu, 2 listopada, Trefl 

podejmie w ERGO ARENIE GTK Gliwice. 

Pierwsza połowa spotkania z PGE Spójnią należała do gości, którzy dominowali 

zarówno pod koszem, jak i na obwodzie, dzięki czemu zespół ze Stargardu 

schodził na przerwę prowadząc 38:27. 

Po przerwie żółto-czarni wyszli na parkiet zupełnie odmienieni. Podopieczni 

szybko odrobili różnicę punktową, a na początku czwartej kwarty po raz 

pierwszy objęli prowadzenie. Ostatnie minuty kibice zgromadzeni w Hali 100-

lecia oglądali na stojąco. 

Koszykarze Trefla niepokonani 
w Sopocie. Czas na GTK Gliwice! 

S p o r t ow e  ś w i ę t ow a n i e 

kolejnej rocznicy odzyskania 

niepodległości daje moż-

l iwość spędzenia czasu 

w gronie rodziny, przyjaciół 

i znajomych. Będzie też 

okazją do założenia i ekspo-

nowania barw narodowych, 

propagowania idei sporto-

wych oraz zamanifestowania 

patriotyzmu. 

Aby jeszcze bardziej pod-

kreśl ić  charakter Biegu 

Niepodległej organizatorzy, 

podobnie jak w ubiegłym 

Julia Damasiewicz

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Fachowcy mówią, że ma wielki talent, który wspiera 

dodatkowo ogromną determinacją. Niespełna dwa 

tygodnie temu, w Doha w Katarze, zdobyła srebrny 

medal World Beach Games. Przegrała tylko z czte-

rokrotną mistrzynią świata, Danielą Moroz z USA, choć 

na metę przypłynęła tuż za nią. 

To kolejny sukces niespełna 15-letniej Julii Damasiewicz, 

kitesurferki startującej w barwach Sopockiego Klubu 

Żeglarskiego (sekcja Kite Race Team, trener Błażej Ożóg). Na 

swoim koncie ma już brązowy medal mistrzostw Europy 

w Formule Kite i srebrny Pucharu Świata z Sardynii. To 

bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że do klubowej ekipy 

w Sopocie dołączyła zaledwie półtora roku temu. Jej sukcesy 

bardzo dobrze wróżą na przyszłość. Kitesurfing znajdzie się 

bowiem w programie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w roku 

2024. Julia będzie miała wówczas 19 lat.

Pochodzi z Koźmina Wielkopolskiego. Od początku roku 

szkolnego uczy się w klasie humanistycznej, w sopockim 

II LO. Jej związki z klubem i wybitne osiągnięcia skłoniły 

rodziców do rozważenia decyzji o przeprowadzce do 

Sopotu. 

roku, postanowili stworzyć z zawodników żywą flagę, umożliwiając start w dwóch strefach – białej 

i czerwonej. Start 10 listopada ze skweru Kuracyjnego o godz. 11.00. Zapisy na stronie: 

www.elektronicznezapisy.pl

Zdrowi i Aktywni w nowym miejscu
Bezpłatne zajęcia, które proponuje stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, to doskonały sposób 

na poprawienie formy. Teraz ćwiczenia odbywają się w innym miejscu, na większej sali, 

w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 przy ul. Kazimierza Wielkiego 14.

Trener Stefański postanowił w decydującej części meczu grać wyjściową piątką 

i było to bardzo dobre posunięcie. Ważne punkty zdobywali Ayers i Medlock, 

pod koszami rządził i dzielił Foulland, niezawodny był Paweł Leończyk. To 

właśnie kapitan Trefla na niespełna 4 sekundy przed końcową syreną zachował 

zimną krew i celnie wykonał dwa rzuty osobiste, które rozstrzygnęły rezultat 

rywalizacji. Trefl wygrał ze Spójnią Stargard 68:64! Było to pierwsze zwycięstwo 

sopocian w Hali 100-lecia od ponad dwóch lat!

W kolejnym meczu domowym Trefl podejmie w ERGO ARENIE GTK Gliwice. 

Rywalizacja przeciwko drużynie z województwa śląskiego będzie szczególna dla 

trenera Marcina Stefańskiego, który pochodzi z miasta rywala. Spotkanie 

rozpocznie się 2 listopada o godz. 15.00. Bilety na mecz z GTK Gliwice są już 

dostępne na stronie internetowej www.sercesopotu.pl.

Fot. materiały prasowe

KOSZYKÓWKA /

Fot. materiały organizatora

AKTYWNIE /

Bieg Niepodległej 10 listopada

Dla wszystkich chętnych do wyboru: 

joga, fitness i zumba.

Plan zajęć:

ź joga – wtorki, godz. 19.00-20.30 

– trenerka Ewa Kaian-Kocha-

nowska

ź zumba – środy, godz. 18.00-

19.00 – trenerka Anna Cegłowska

ź fitness – czwartki, godz. 16.30-

18.00 – trenerka Małgorzata 

Grzywacz

Fot. IKA Media / Alex Schwarz

Program „Zdrowi i Aktywni” skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od 

wieku i kondycji. Zajęcia są bezpłatne.

Fot. Fotobank.PL / ERGO ARENA
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Zawsze w duchu ekumenizmu – prezydent Adamowicz podczas wspólnej modlitwy z okazji 
500-lecia reformacji w sopockim kościele ewangelickim Zbawiciela (31 października 2016).

Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala 
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

W biegowym cyklu Sopockie Cztery Pory Roku przyszedł czas na jesień. Impreza była także 
upamiętnieniem 118. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. 

Na Sopot Jazz Festival 2019 drugi dzień należał do  Beluga Stone. Sopot Jazz to jeden 
z najstarszych festiwali jazzowych w Polsce.

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS
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Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.fotobank.pl

Sopoccy seniorzy znajdą się pod opieką smart technologii. Rusza pilotaż projektu KWIDO 
umożliwiającego m.in. stały kontakt z lekarzem czy wezwanie pomocy w sytuacjach nagłych.

Sopockie Muzy, nagrody prezydenta, otrzymali: prof. ASP Anna Królikiewicz (kultura), Aneta 
Kublik (młody twórca), prof. Ryszard Smoleński (nauka) oraz AQUA-Sopot (Mecenas Kultury).

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

W Młodzieżowym Domu Kultury, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody Prezydenta Miasta Sopotu 

otrzymało 25 nauczycieli. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Dzień Edukacji Narodowej. Sopoccy pedagodzy nagrodzeni


